
Captain Toad: Treasure Tracker

1 fon i r ietmaanlBe g kejri

ige n nen mO t b e

2 Toaer aasd-buchGer  ovten

3 ir gnueB ts

4 op ng anaslvo Je gator

ruu  tiut pO a nov

5 ctle enereveLe  sls

6 eps nel veL sle

7 ob en j entecrwoVo e n erp

8 djehan  penhel d-bToa a eenas 

ll neenI ts

9 erwe vegarrSu ndou

rmfo ieatnodPr tiuc

10 ornf m ieatipyCo r htig

11 nue gnitdnO sre

WUP-P-AKBP-00



1 fon i r ietmaanlBe g kejri

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je
deze software gebruikt. Als kinderen deze
software gebruiken, dient een ouder of voogd
deze handleiding te lezen en aan hen uit te
leggen.

Lees voor het gebruik ook de informatie in de
applicati  Gezondheids- en
veiligheidsinformatie in het Wii U-menu, voor
belangrijke informatie waarmee je meer plezier met
deze software kunt hebben.
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erawtfos eD .meetsys teh roov dletsegni si eid
laat ed nav kjileknahfa si erawtfos ed ni laat eD

.erawtfos ed ni
tkiurbeg hcsitamotua eid tdrow ,meetsys-U iiW
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2 Toaer aasd-buchGer  ovten

De held van deze game is
Toad-baas. Hij reist de hele
wereld af op zoek naar
schatten! Misschien heb je al
een aantal geruchten over hem
gehoord die de ronde doen...
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.tkapeg kazgur njiz ni leev ét stei
jih tfeeh neihcssiM ...nete ,nerelk
artxe ,netraak :nemonegeem sella

nav kjileman tfeeh jiH .negnirps
tein jih nak roodreiH .raawz gre

si ,tgaard saab-daoT eid kazgur eD

!negnirps
nak tein jih tad drooheg beh kI

 !daPemaG ™U iiW
ed tem nepleh nereinam ielrella po meh tnuk

ej tnaw ,tsuregno tein ej kaam raaM .tpolk taD

!taag ruutnova po
neella laameleh jih tad drooheg beh kI



!netsur netal neteov njiz neve
jih nak eot ne fa sud ,nekiurbeg

neziub ne sejtnegawnjim
jih nak slevel egimmos nI

.nepol et djitla tein
jih tfeoh gikkuleg raaM .daadrednI

...nepol teom
dnie leeh nee jih tad drooheg beh kI

...neduoh thcil teh nav tein
eid njiz nednajiv re tad dgezeg snee koo tfeeh jiH

.nedniv et negnid negrobrev mo
tpleh meh ,tgaard dfoohroov njiz po jih eid pmal

ed nav thcil teh tad flez tgez jiH !tcerroc laameleH

!si pahcsdeereg etskjirgnaleb
njiz pmaldfooh njiz tad drooheg beh kI

!naalsrev
lew neihcssim nednajiv egimmos jih nak gnivegmo

ed nav tkaamkiurbeg mils fo tkiurbeg sejcurt
edlaapeb saab-daoT sla ;tioon raam teew ej nE

.ruutnova njiz tem redrev reew nad taag
ne renielk ejkuts nee raam neella jih tdrow ,tstob

naa slekets neget fo
dnajiv nee neget jih slA

.po lens tein
tfeeg jih raam ,nethcev
deog oz tein neihcssim

nad nak saab-daoT

!neressacni
nak knilf jih tad drooheg beh kI



!nizno eralkknilk njiz ,newuortrev
tnuk tsnim teh saab-daoT po ej tad nethcureg eD

.sdaoT peorg ezed
nav saab ed si saab-daoT .thciregpo edagirb-daoT

ed drew emag eid nav pool ed ni ,uoN ?dleepseg
™iiW ed po ™yxalaG oiraM repuS tioo ej beH

?...nav saab ed kjilnegie jih si raaW



3 ir gnueB ts

Gebruik de Wii U GamePad om de game te
spelen.

♦  geeft de linkerstick aan en  de rechterstick.
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nerednih nednajiv
fo negeweb level
teh ni netnemelE
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nav mrehcs teH

)neioog ne
nekkert dnorg ed tiu
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4 op ng anaslvo Je gator

Er is maar één bestand waarin je voortgang
wordt opgeslagen. Dit gebeurt automatisch op
bepaalde punten, bijvoorbeeld wanneer je een
level hebt voltooid.

♦ Je kunt je voortgang n in het
geheugenbeheer in d  systeeminstellingen.
Deze vind je in het Wii U-menu.
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5 ctle enereveLe  sls

Gebruik  of  om de bladzijden om te
slaan en druk vervolgens op  om het
geselecteerde level te spelen. Druk op  om
terug te gaan naar het titelscherm.

● Je kunt ook een bladzijde aanraken om er direct
naartoe te gaan.

D  geeft aan dat je een level hebt voltooid.

D  geeft aan welke superdiamanten je hebt
gevonden.

Bij levels die je al hebt voltooid, komt hier een
bonusuitdaging te staan. Als je deze uitdaging hebt
voltooid, verschijnt er ee .

Geeft aan dat je in een level alle superdiamanten
hebt verzameld, de krachtster hebt gepakt en de
bonusuitdaging hebt voltooid.

Als je een level nog niet hebt voltooid, gloeien de
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randen van de betreffende pagina's.

Hier zie je de datum waarop je het level voor het
laatst hebt gespeeld en het hoogste aantal munten
dat je hier tot nu toe hebt verzameld. Als je een
level voltooit met gebruik van een
onoverwinnelijkheidspaddenstoel , worden
de munten die je hebt verzameld, niet meegeteld.

Deze levels kun j
alleen spelen als je h
benodigde aanta
superdiamanten heb
verzameld

De pagina van ee
level dat je al heb
gespeeld, verander
soms in ee
bonuslevelpagina

♦ Bonuslevels verdwijnen zodra je ze één keer hebt
gespeeld.
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6 eps nel veL sle

Pak de krachtster die zich ergen
in het level bevindt om een level 
voltooien

Druk tijdens het spel
van een level op  o
de game te pauzere
en het menuscher
weer te geven
In dit scherm kun je de
camerabesturing veranderen of het level
verlaten zodat je een ander level kunt kiezen.
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Als je een afgrond in stort of in de lava valt, of
schade oploopt als kleine Toad-baas, verlies je
een leven. Als je geen levens meer over hebt
en een leven verliest, is het spel afgelopen
('game over')!

Als je vijf levens verliest in éé
level, verschijnt er aan het begi
van dat level een hulpplukplant
Trek eraan om ee
onoverwinnelijkheidspaddenstoe
te krijgen, waarmee je, je raadt het al,
onoverwinnelijk wordt.

♦ Dit geldt niet voor levels die je al hebt voltooid of
levels zonder vijanden.
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teh ne nezeilrev sneveL
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redrev reew ej nuk ,dleepseg tbeh emaginim

ezed ej tadaN
.emaginim elaiceps

nee ni thceret ej mok
,mrehcs-revo emag teh

ni tseik )naagredrev(
EUNITNOC ej slA



7 ob en j entecrwoVo e n erp

lonK

.nednajiv ,eredna redno
,raan sneglovrev meh ioog ne eem

meh meen ,dnorg ed tiu ezed kerT

tnalpkulP

.nelluhtno et neprewroov
ielrella mo dnorg ed tiu ezed kerT

leewuohrepuS

.negiteinrev
nekkolb edlaapeb leewuohrepus teh

tem jih nak koO .jih taalsrev ,tkaar
nad jih eid nednajiv ellA .neiaawz

eem ejdjit nee reih saab-daoT
laz ,tkap leewuohrepus nee ej slA

srek elebbuD

.saab-daoT nav
eipok nee ej kaam ,tkap ezed ej slA

leotsneddap-PU1

.nevel
artxe nee ej gjirk ,tkap ezed ej slA

leotsneddaprepuS

.ettoorg elamron njiz tot
reew jih tieorg ,tkap neleotsneddap

ezed nav nee saab-daoT enielk slA

tnuM

.nevel artxe nee
ej gjirk ,tlemazrev drednoh re ej slA



raalekahcs-P/raalekahcskerT

.nerednarev et level teh nav gniledni
ed mo naats pore ag fo naareih kerT

leiwiaarD

.nerednarev et level teh nav gniledni
ed mo daPemaG ed nav mrehcs teh

po dnor teh iaard ne naats poreih aG

kolb-WOP dooR

.negiteinrev et truub
ed ni nekkolb ella ne naalsrev et

truub ed ni nednajiv ella mo tid kaaR



8 djehan  penhel d-bToa a eenas 

Je kunt de Wii U GamePad gebruiken om Toad-
baas te helpen tijdens zijn avonturen.

Je kunt sommig
objecten verplaatse
door ze op het scher
van de GamePad aa
te raken of door in d
microfoon te blazen.

Je kunt ervoor zorge
dat vijanden stil blijv
staan door ze aan t
raken

♦ Dit werkt niet bij alle vijanden.

Door het scherm op 
GamePad aan te rake
kun je, onder andere
onzichtbare munte
zichtbaar maken.
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9 erwe vegarrSu ndou

Deze software ondersteunt geluidsweergave in
lineaire PCM 5.1-surround.
Om het geluid in surround weer te geven ga je
naar de categorie 'Televisie' in de

 systeeminstellingen en kies je TV-GELUID,
gevolgd door SURROUND.



10 ornf m ieatipyCo r htig

Lees de Engelse versie van deze elektronische
handleiding voor informatie over intellectuele-
eigendomsrechten met betrekking tot deze
software, waaronder informatie over middleware-
componenten en opensourcesoftware-
componenten, voor zover deze zijn gebruikt.

.meetsys-U iiW teh nav eisrev ehcsilartsuA
/eseporuE ed tem kiurbeg roov neellA

.tsierev etadpumeetsys nee kjilegom
si nekiurbeg nennuk et erawtfos ezed mO

.tdrow raabkiurbno
erawtfos ezed tad nebbeh gloveg tot nak

,tkaam kjilegom erawtfos ed fo meetsys-U iiW
teh nav negnigizjiw ehcsinhcet eid erawtfos

fo ruutarappa edfoolrooegno nav kiurbeg teH
.nemmodnegie eleutcelletni

roov gnivegtew rood dmrehcseb nedrow
,dreveleg tdrow erawtfos ezed jib tad laairetam

kjiletfirhcs redna ne gnidieldnah ed ,erawtfos
ezeD .diehkjilekarpsnaa ekjilethcerleivic

fo/ne ekjilethcerfarts ni neretluser nak
nëeipok nav nedierpsrev teh fo/ne erawtfos ezed

nav nerëipok dfoolrooegno teH !dmrehcseb
kjilethcersruetua si erawtfos ezed :KJIRGNALEB



11 nue gnitdnO sre

snevegegtcatnoC

:etisbew-odnetniN ed po nedniv
et si netcudorp ezno revo eitamrofni reeM

moc.odnetnin.www

:raan
ej ag fo ,meetsys-U iiW ej nav gnidieldnah ed ej

seel nemelborp nav nessolpo teh jib pluh rooV

moc.odnetnin.troppus


